Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Evanjelické lýceum
Sídlo: Vranovská 2, 851 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Edita Prostredníková
IČO: 17327164
DIČ: 2020911519
Mobil: 0911956170
e-mail: evlyceum@evlyceum.sk
webové sídlo: www.evlyceum.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez
obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://www.evlyceum.sk/lyceisti/verejne-dokumenty/

3. Názov predmetu zákazky, druh zákazky:
Nákup výpočtovej techniky pre strednú školu – 16 ks počítačov typu AiO od jedného
z výrobcov: HP, Lenovo alebo Acer so špecifikáciou uvedenou v bode 4. tejto výzvy.
Hlavný kód CPV: 30213300-8 Stolový počítač
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou (do 5 000 EUR)

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Typ počítača: All in One
Minimálna konfigurácia:
Displej:
Uhlopriečka displeja 19,5 " (49,53 cm) a viac, maximálne 23´´
Rozlíšenie: 1920 × 1080 px
Typ dispeja: IPS
Model procesora: Intel Pentium Dual Core J4005 Gemini Lake
Frekvencie procesora 2 GHz (2 000 MHz)
Počet jadier procesora: 4
Grafická karta: Intel UHD Graphics 600
Disk: 5 00 GB 5 800 ot./min
Základná výbava: Bluetooth, Čítačka pamäťových kariet, Webová kamera, Wi-Fi,
zabudované reproduktory
Veľkosť operačnej pamäte: 4 GB
Výstupy: USB 2.0 alebo 3.0 - 4x
Ďalšie: HDMI, LAN, Audio Jack 3.5
OS: Bez OS, s OS
Príslušenstvo: Myš, klávesnica

Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Cena bez DPH 5000 EUR (t. j. s DPH 6000 EUR)

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR (cena je vrátane dopravy, dodržanie technických parametrov).

7. Dĺžka trvania zákazky:
Zákazku je potrebné realizovať do 1 mesiaca od doručenia objednávky. Verejný obstarávateľ
zašle objednávku úspešnému uchádzačovi do 5 dní po vyhodnotení procesu verejného
obstarávania.

8. Podmienky účasti:
- doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto
verejného obstarávania napr. výpis z Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR
alebo iného príslušného registra dodávateľa (kópia)
- predloženie ponuky na celý predmet zákazky
- každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku
- tovar musí spĺňať technické požiadavky
- uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži

9. Požiadavky na predmet zákazky:
V prípade ponúknutia tovaru inej značky, ako je uvedené v bode 3 alebo neznámeho výrobcu
úspešný uchádzač prekonzultuje písomne možnosť dodávky zákazky.

10. Lehota na predkladanie ponúk, doručenie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk: do 28. júna 2019 do 12.00 hodiny
Ponuky sa predkladajú:
- v listinnej podobe osobne alebo poštou, prípadne kuriérom na adresu sídla verejného
obstarávateľa
- elektronicky na adresu: evlyceum@evlyceum.sk

11. Termín otvárania ponúk:
1. júla 2019 10:00 hod.

12. Lehota viazanosti ponúk:
do 31. júla 2019

V Bratislave 18. júna 2019

Ing. Edita Prostredníková
riaditeľka školy

